
Y.OUR.NET
Βελτιστοποιώντας την επικοινωνία με 
το Dealer Network μέσω SharePoint



BIO

Pepis Manos

Co-founder @ Creative Ideas 

Co-founder @ Innovative Ideas

SharePoint Architect / Consultant

Senior .NET Developer

Contact Info:

pm@creative-ideas.gr

Anagnou Stathis

CIO @ Motodynamics

(Yamaha Motor, Porsche AG)

Contact Info:

s.anagnou@motodynamics.gr



Στόχος της παρουσίασης

Να αναδείξουμε τους βασικούς παράγοντες για να γίνει το 

SharePoint η επιτυχημένη πλατφόρμα εντός του οργανισμού

Common 

Sense

Common 

Practice



Τι είναι το 
SharePoint;
To Microsoft SharePoint είναι μια 
πλατφόρμα που παρέχει:

• intranet portals

• document & file management

• Collaboration

• social networks

• Extranets

• Websites

• Search

• business intelligence

• Workflows

• Και πολλά άλλα...



Η Ανάγκη μας

https://mix.office.com/Home/GettingStarted
https://mix.office.com/Home/GettingStarted


Η Ανάγκη μας

• Η πρόσβαση σε πληροφορίες «ρουτίνας» απευθείας από τους 
συνεργάτες.

• Η παροχή ενός πλούτου πληροφοριών ΒΙ για την αγορά, τις 
πωλήσεις, τους στόχους τους, κ.α.

• Η απόκτηση ενός καθημερινού σημείου επαφής με τους συνεργάτες 
και η ενίσχυση του «δεσίματός» τους με την εταιρεία.



Η Λύση για 
αυτό…

Y.OUR.NET

Dealer Intranet 

σε πλατφόρμα 

Microsoft 

SharePoint 2013



Oι λόγοι επιλογής; Πολλοί…

• Integration με το Microsoft οικοσύστημα της Μοτοδυναμικής –
Single sign-on

• Ισχυρός built-in μηχανισμός authorizations

• Δυνατότητα παρουσίασης ΒΙ πληροφοριών μέσω Excel Services 

• Αυξημένες δυνατότητες προσαρμογής του στην εικαστική 
προσέγγιση της επιλογής μας

• Πολλά έτοιμα εργαλεία για workflows

• Και πολλοί άλλοι λόγοι, εμπορικοί αλλά και τεχνικοί.



Integration

Το Y.OUR.NET μέσω της πλατφόρμας του SharePoint έχει επιτύχει την 
διασύνδεση με:

• SQL Server

• Analysis Services

• Excel Services

• Reporting Services

• Microsoft Dynamics AX Web Portal

• Accessories B2B (πλατφόρμα .ΝΕΤ)

• Active Directory



Τι πετύχαμε…

• Πρόσβαση των συνεργατών μας 
(Dealer Network) σε κοινά αρχεία, 
reports, εφαρμογές, βιβλιοθήκες, 
ημερολόγια, κλπ.

• Προσωποποιημένα πρόσβαση 
των συνεργατών μας σε 
Reporting / Analytics 



Οφέλη μετά 
από 6 μήνες 
λειτουργίας

• Όλα μαζεμένα σε ένα σημείο (η δημοφιλέστερη 
απάντηση των αντιπροσώπων σε σχετικό 
ερωτηματολόγιο) 

• Εξάλειψη της επικοινωνίας με τους πωλητές και 
την εξυπηρέτηση πελατών για τετριμμένα 
θέματα 

• Αμεσότερη πληροφόρηση των αντιπροσώπων 
με πληροφορίες της πορείας τους και της 
αγοράς

• Καθημερινή ‘επαφή’ της εταιρείας με το Dealer 
Network

Y.OUR.NET



Creative Ideas… ποιοι είμαστε…

Custom 

Development

Mobile 

Development

E-commerce

Consulting

E-commerce 

B2B2C

Web Design 

& 

Development

Internet 

Marketing

Υπάρχει λόγος που μας εμπιστεύτηκαν…



Ευχαριστούμε!


www.creative-ideas.gr


